Wedstrijdreglement “Private Lease” – januari/februari 2019

Door uw keuze voor een Private Lease contract geeft u de voorkeur aan een ALL IN formule
die u bevrijdt van tal van zorgen. U rijdt in alle gemoedsrust. En wat had u gedacht mocht u
ook nog de betaling van uw contract niet hoeven te doen? Dat kan!
Ontdek hieronder hoe u kan deelnemen aan onze wedstrijd waarvan de 3 gelukkige winnaars
vrijgesteld worden van de betaling van hun contract.

Reglement
Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Private Lease’ wedstrijd (hierna te noemen: de
Wedstrijd) van Volvo Car Fleet Services, deivision of Axus NV.

Artikel 1 – De Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door Volvo Car Fleet Services, division of Axus NV,
ondernemingsnummer 0403.429.730 met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 42, hierna
Volvo Car Fleet Services genoemd (de Organisator).

Artikel 2 - Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de
Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn.
De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd mogen evenmin
deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en
personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels
en het wedstrijdreglement.
Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de
Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken
Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de
organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te
wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden buiten zijn wil.
Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld
of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.
De deelnemer erkent en aanvaardt dat de enige verplichting van de organisator onder de wedstrijd
bestaat uit het identificeren van de winnaar op basis van de ontvangen antwoorden, op voorwaarde dat
zijn/haar deelname voldoet aan de voorwaarden van dit wedstrijdreglement, en het toekennen van de
prijs aan de winnaar, volgens de criteria en procedures zoals gedefinieerd in het wedstrijdreglement.
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden
voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of
ontvangst van antwoorden, testritaanvargen, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender,
enz.
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van
betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van
deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als
gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst
moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de wedstrijd worden verzameld, worden
door Volvo Car Fleet Services geregistreerd en gebruikt voor hun deelname en de toekenning van de
prijs.
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Volvo Car Fleet Services de gegevens van de deelnemers
overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (i.e. de wet van
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens) en in overeenstemming met haar gegevensbeschermingsbeleid.
Deelnemers hebben het recht op toegang tot, wijziging of verwijdering van gegevens die op hen
betrekking hebben. Alle aanvragen moeten worden gericht aan privacy.be@axus.be.
Voor meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Volvo Car Fleet Services, ga naar
http://docs.axus.be/GDPR/Data_privacy_Policy_Axus_NL.pdf

Artikel 3 – Looptijd van de Wedstrijd
De wedstrijd vindt plaats van 1 januari 2019 om 9u00 tot 15 maart 2019 om 18u00. Na deze datum
worden geen antwoorden meer in aanmerking genomen. De wedstrijd kan tengevolge van een
aanpassing van wettelijke voorschriften voortijdig stopgezet worden.
Op 15 maart 2019 worden de winnaars gekozen.
Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden
Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer:
Een Volvo Private Lease contract ondertekenen tussen 1 januari 2019 en 28 februari 2019 inbegrepen bij
Volvo Car Fleet Services.
En ons online formulier invullen. Een link naar dit formulier wordt per mail verstuurd een paar dagen na
de goedkeuring van het contract. De deelnemer moet ook antwoorden op volgende schiftingsvraag:
“Hoeveel Private Lease offertes zullen er worden opgesteld door Volvo Car Fleet Services tussen
01/01/2019 09u en 28/2/2019 18u?” voor de 15/03/2019.
Er wordt slechts één deelname per persoon aanvaard. Meerdere inzendingen leiden tot diskwalificatie
van de deelnemer.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de winnaars zich akkoord om in het kader van een
verslag van de wedstrijd gefotografeerd of gefilmd te worden en dat deze door Volvo kunnen
gepubliceerd worden via verschillende mediakanalen. De winnaars verklaren zich tevens akkoord dat
hun naam en voornaam wordt gepubliceerd via sociale media en de website van Volvo Car Fleet Services
en Volvo Belux.
Artikel 5 – De prijs van de wedstrijd
De winnaars krijgen een terugbetaling van hun Volvo Private Lease contract met Volvo Car Fleet Services
gelijkwaardig aan een contract van een Volvo V40 T2 Black Edition, gedurende 24 maanden en
20.000km, ter waarde van max. 289€/maand. Eventuele verschillen tussen de huurprijs van hun contract
en de 289€/maand, zijn ten koste van de winnaar.
Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs
door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6 – Bepaling van de winnaar
De drie deelnemers die voldoen aan de eerste 2 voorwaarden (‘getekend en goedgekeurd Private Lease
contract’ en ‘toezenden van deelnameformulier’) en die vervolgens het juiste antwoord op de
schiftingsvraag geven zijn de winnaars van de wedstrijd. Ingeval van ex aequo zal de deelnemer die het
eerst het winnende antwoord gaf als winnaar aangeduid worden.
Indien er minder dan 3 deelnemers juist antwoordden op de schiftingsvraag zullen de deelnemers die
het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen de overige winnaars zijn en dit eveneens
onder toepassing van wat hierboven vermeld staat met betrekking tot ex aequo.

Op 18 maart 2019 worden de winnaars gekozen. Na de wedstrijd zullen de winnaars persoonlijk worden
gecontacteerd door Volvo Car Fleet Services per email/telefoon/brief.
De prijs wordt toegekend op naam en adres en is niet overdraagbaar. De gewonnen prijs mag in geen
geval ingeruild worden voor zijn geldwaarde of voor een ander geschenk.
Artikel 7 - Geschillen
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband
houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.
Vijftien dagen na afloop van het wedstrijd worden bezwaren niet meer in aanmerking genomen.

***

